
 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Močovicích  č. 12/13

Den    :   21.11. 2012
Čas     :  19´30 h
Místo  :  úřadovna OÚ

Přítomni: p. Kořínek, p. Kos, p. Kristek, pí. Sedláčková, pí. Rychetská

 Program:        1.  Zahájení  
2.   Návrh rozpočtu obce pro rok 2013 

                        3.   Žádost ČEZ Distribuce, a.s.     
                        4.   Vánoční koncert

      5.   Zakoupení stolu na stolní tenis  
      6.   Samovýroba palivového dřeva
      7.   Jiné, závěr

                        
  

             

1.Starosta přivítal přítomné zastupitele. Pak zahájil jednání zastupitelstva. 
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Vyhotovením zápisu pověřil pí. 
Sedláčkovou Hanu, ověřovateli zápisu stanovil pí. Rychetskou a p. Kristka. Potom 
seznámil přítomné s navrženým programem. Program byl schválen všemi přítomnými 
zastupiteli.

2. Předseda finančního výboru seznámil OZ s návrhem obecního rozpočtu pro rok 2013. 
OZ návrh projednalo a po nepodstatných doporučeních a úpravách konečný Návrh 
rozpočtu obce pro rok 2013 schválilo – Příloha č. 1.    

              Výsledek hlasování:  všichni pro

3.  Na návrh starosty OZ schválilo žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup části 
pozemku pč. 742/57 v k.ú. Močovice, který je ve vlastnictví obce. Důvodem je 
umístění budovy trafostanice společnosti na tomto pozemku.          

             Výsledek hlasování:  všichni pro

4. Místostarosta informoval OZ o zabezpečení vánočního koncertu, který se uskuteční 
16.12.2012 od 17.30 h v místní kapli. OZ vzalo informaci na vědomí.       

                  Výsledek hlasování:  všichni pro
      
      5.  OZ schválilo zakoupení stolu na stolní tenis v hodnotě cca 8.000,-Kč. 

Výsledek hlasování:  všichni pro
                                                     
      6.  Na návrh starosty OZ schválilo záměr rozhodnout o samovýrobě palivového dřeva 
v obecních lesích až na lednovém zasedání, to je po vyjádření přiděleného lesního hospodáře 
– pana Bohuňka.    
                  Výsledek hlasování:  všichni pro



      
       7.  V souvislosti s tragickými nehodami na křižovatce silnic ve směrech Čáslav-
Zbraslavice a Močovice-Žáky požádal člen zastupitelstva-p. Kristek, aby se obec zasadila za 
bezpečnější řešení této křižovatky. OZ schválilo záměr vstoupit v této věci do jednání s SÚS 
Čáslav.      
                 Výsledek hlasování:  všichni pro    
         
          
      8.   Závěrem starosta poděkoval členům zastupitelstva za aktivní přístup k jednání.

Zapsala: pí. Sedláčková Hana 
Močovice, 22.11.2012

Ověřovatelé:

-------------------------------------                                   --------------------------------------
           p. Kristek                                                                              starosta

-----------------------------------                                       ---------------------------------------
       pí. Rychetská                                                                        místostarosta
   

 
 
   
   


